Program na březen 2015
Večer desk
kových her VII

.

úterý 3. března 2015
Pořádají Adam Greš a Petr Salač

v 17
1 hodin
vstupné
é: 30 Kč

Večer deskovýcch her opět na hvězdárrně. K hraní mnoho tittulů jako
například Osadn
níci z Katanu, Trans A
America nebo méně zn
náme
hry, například Ta
alisman či Vikingové.

v 18
1 hodin
vstupné
é: 50 Kč

V zemi tisíci ostrrovů navštívíme měsíčční krajinu sopky Pina
atubo.
Poznáme překrá
ásně bílé pláže a úchvvatné starověké rýžové
é terasy
ostrova Luzon.

Cestopisná
á přednáška: „J
Jawou 250
Jižní Amerikou v expedicii Dana Přibáně“
přednáší Marek
k Slobodník

v 17:3
30 hodin
vstupné: 150 Kč

Videá, slide sho
ow, rozprávanie a bese
eda Banskobystrického
cestovateľa Marreka Slobodníka z cessty po Južnej Amerike
na 55 ročnej Jaw
we 250 so známym če
eským cestovateľom Danem
D
Přibáněm a jeho
o Trabantmi. Keď sa cchce, tak sa to dá. Prejjsť
najhoršími autm
mi aké dokázal vyprodu
ukovať socialistický priemysel
oficialne nepreja
azdnou cestou napriečč amazónskym praleso
om,
vyškriabať sa dvvojataktnými motormi ttakmer do 5 000 m.n.m
m.
a dôjsť na najjužžnejší cíp Juhamericke
eho kontinetu kam eštte vedie
cesta. Amazónssky prales a povestna BR-319, priesmyky v Andách,
Machu Pichu, ob
brazce v Nazca, najvä
äčšie soľné jazero sve
eta Salar
Uyuni, čarokrásn
na cesta Caterra Austtral, Titicaca, nádherné
é jazero
Buenos Aires a jjeho jaskyne, ľadovecc Perito Moreno...

Cestopisná
á přednáška: „J
Jawami Pionýr
do Kazachs
stánu a k Arals
skému jezeru“
čtvrtek 12. březzna 2015
přednáší Marek
k Slobodník

pondělíí 23. března 2015

m
motorových dopravnýcch prostriedkov.

přednáš
ší Ivan Havlíček

v 19 hodin
vstupné: 40 Kč

Saturn je od roku 2004 podrobně zkoumán sondou Cassini, která

P
Přednáška:
„„Nebe nad Zlíne
em 4 - březen, duben“
d
p
pondělí 16. března 20
015
p
přednáší Ivan Havlíče
ek

ustý třináctý z původně
ě plánovaných
v současnosti dokončuje dvou
stencového klenotu slu
uneční soustavy.
osmi desítek obletů kolem prs
v 19 hodiin

vstupné: 40 Kč
K

evování Saturnu
V přednášce bude na pozadí novověké historie obje
ut nejnovější obraz toh
hoto plynného obra.
nabídnu

n
na jaře. Tentokrát budo
ou prohlédnuta souhvě
ězdí Rak, Malý pes,

čtvrtek 5. březn
na 2015

čtvrtek 12. březzna 2015

Předn
náška: „Planeta
a Saturn“

10 tisíc kilometrov na je
edných z najhorších je
ednostopých

P
Povídání o tom, jak vyp
padá obloha v našich zeměpisných šířkách

Přednáška: „Exotické Filipíny“
přednáší Petr C
Chvíla

o
osvedčených Pionierocch. Štyria cestovatelia, 2 mesiace na cestác
ch,

ve 20
2 hodin
vstupné: 150 Kč

Na začiatku nass kamáratov otec vypro
ovokoval, že vraj s tým
mi
starými pinčlamii, v ktorých sme sa každý deň na dvore vŕta
ali,
nedôjdeme ani zza dedinu. A tak partia
a piatich trápičov malý
ých
kubatúr vyrazila do Rumunska. Neskô
ôr sa Ďuro, ako tlačiarr dostal
o jazera a cieľ cesty na
a ďalší
k obrázkom vysyychajúceho Aralského
rok bol jasný. Uvvidieť na vlastné oči je
ednu z najväčších
ekologických katastrôf, zapríčinenú človekom, dokým kedys
si štvrté
o sveta úplne nevyschne. Pravdaže na našic
ch
najväćšie jazero

Jednorožec, Rys, Lev, Malý Lev, Pohár a Ve
elká Medvědice.
P
Přednáška bude opět zzaměřena na objekty a úkazy, které
n
na obloze může najít a uvidět každý, pokud ví,
v kam pohlédnout.
V případě příznivého p
počasí bude po skonče
ení přednášky
n
navazovat pozorování a praktický výklad na pozorovatelně.

V
Večer deskovýc
ch her VIII
ú
úterý 17. března 2015
5
P
Pořádají Adam Greš a Petr Salač

.
v 17 hodiin
vstupné: 30 Kč
K

P
Přijďte si opět zahrát některou z naší široké nabídky her.

Večerr s Janem Buria
anem

.

C
Cestopisná přednáška: „Střípk
ky z Alp“

středa 25.
2 března 2015

v 18 hodin

č
čtvrtek 19. března 201
15

pořádá:: Ivan Havlíček

v
vstupné:
100 Kč

p
přednáší MUDr. Niko Burget

v 18 hodiin
vstupné: 50 Kč
K

Písničká
ář, spisovatel, autor ro
ozhlasových pořadů, fe
ejetonista,

V další alpské přednáššce si představíme něk
kolikadenní pochody

televizní moderátor, autor dok
kumentárních filmů, prrůvodce

v rakouských Zillertalskkých Alpách v blízkostti centrálního hřebene

gátor kontroverzního hesla:
h
„Kopírování zac
chraňuje hudbu!“
a propag

s řadou zapadlých horsských chat a skalní hřeben Karwendelgebirg
ge

Jan Burrian přijede s písněmi z nového alba Jiná do
oba.

nsbruckem. Zcela
s četnými jištěnými stezkami vysoko nad Inn

Koncert a řeči.

o
odlišný charakter mají nižší slovinské Alpy kolem Triglavu
s množstvím horských luk se vzácnou protěž
ží alpskou, ale i zde

Výsta
ava obrazů Zdeň
ňka Hally

m
mohou na „ocelových“ cestách hodně potráp
pit prudké bouřky.

Po celý březen v sále vystavu
uje své kresby, malby, grafiky

P
Přidáme ještě zimní výýstup na známý rakous
ský vrchol Dachstein

y Brněnský rodák a člen klubu
a průbojjníkem vyšívané krajky

a na nejvyšší vrchol Do
olomit – Marmoladu, kde
k teploty spadly až

Konkretistů Zdeněk Halla.

k minus 25°C.
V PÁTE
EK 27. 3. SE POZORO
OVÁNÍ PRO VEŘEJNO
OST NEKONÁ

P
Pozorování čás
stečného zatmě
ění Slunce
p
pátek 20. března 2015
5

od 9 do 12 hodiin

p
pořádají členové ZAS
S

vstupné: 30 Kč
K

Z
Zveme vás na pozorovvání mimořádného úka
azu - částečného
zzatmění Slunce. Začátek zatmění je v 9:39 SEČ,
S
konec ve 12:00

Pozvánka pod oblohu
Merkur nepozorovatelný
Venuše
e večer nad západním obzorem

S
SEČ. V maximální fázi (v 10:48 SEČ) bude zakryto
z
70% slunečníh
ho

Mars ve
ečer nízko nad západn
ním obzorem

d
disku. Bude-li obloha b
bez mraků, vyšetřete chvíli
c
drahocenného

Jupiter po celou noc

ččasu a přijde se podíva
at na tento úkaz bezpe
ečně, bez rizika

v druhé polovině noc
ci
Saturn ve

p
poškození zraku, našim
mi dalekohledy opatřenými slunečními filtry.

Uran po
očátkem měsíce večerr nízko nad západním obzorem

N
Nejbližší příští zatměníí Slunce u nás bude pozorovatelné

Neptun nepozorovatelný

a
až 10. června 2021.

Úkazy
datum

zdroj: H
Hvězdářská ročenka 20
015

h
hodina

událo
ost

3. 3. 2015

6

Měsíc v konjjunkci s Jupiterem
(Měsíc 6,1° jjižně)

4. 3. 2015

20

Venuše v těssné konjunkci s Urane
em
(Venuše 0,1° jižně; úkaz nastává
obzorem)
nad naším o

5. 3. 2015

9

Měsíc v odze
emí (406 388 km)

5. 3. 2015

19

Měsíc v úplň
ňku (19:04)

11. 3. 2015

17

unkci s Uranem
Mars v konju
(Uran 0,3° se
everně)

12. 3. 2015

11

Měsíc v konjjunkci se Saturnem (M
Měsíc
1,5° severně
ě; úkaz pozorovatelný
ve druhé polovině noci na jihových
hodě)

13. 3. 2015

19

Měsíc v posllední čtvrti (18:47)

19. 3. 2015

21

Měsíc v příze
emí (357 579 km)

20. 3. 2015

11

Měsíc v novu
u (10:36); úplné zatmě
ění
Slunce, u ná
ás pozorovatelné jako
částečné

20. 3. 2015

24

začátek astro
onomického jara, jarní
rovnodennosst (23:44); Slunce vstu
upuje
do znamení Berana

22. 3. 2015

1

Měsíc v konjjunkci s Marsem
(Měsíc 1,7° jjižně)

22. 3. 2015

24

c 3,5°
Měsíc v konjjunkci s Venuší (Měsíc
jižně; seskup
pení Měsíce, Venuše a Marsu
pozorovateln
né večer nízko nad západním
obzorem)

27. 3. 2015

9

Měsíc v prvn
ní čtvrti (8:42)

30. 3. 2015

8

ěsíc
Měsíc v konjjunkci s Jupiterem (Mě
6,2° jižně; přřibližování Měsíce k Ju
upiteru
pozorovateln
né ve druhé polovině noci
n
nad západníím obzorem)

Pozorování no
oční oblohy se konají v březnu vždy v pon
ndělí,
středu a pátek
k od 19:00 do 21:00 h
hodin vyjma pátku 27
7. 3.
Nebude-li poč
časí přát, nabízíme prrohlídku hvězdárny,
astronomické ttechniky a instalovanýých výstav.
vstupné: dospěllí 30 Kč,
děti do 1,2 m výšk
ky 15 Kč
akce se konajjí za podpory Kulturn
ního fondu města Zlíína

Sluneční zatmění 20.března
V pátek 20. března 2015 bude u nás pozorovatelné
p
částečné
zzatmění Slunce. Ve Zllíně úkaz začíná v 9:3
39 hod., maximální fáze
zzatmění bude v 10:48
8 hodin, kdy bude Měsícem zakryto 70
0%
slunečního disku, a skončí ve 12:00 hodin
n. Jedná se o posled
dní
o
od nás pozorovatelné zzatmění Slunce až do 10. 6. 2021.
K pozorování zatmění Slunce je potřeba mít speciální vybave
ení
k ochraně zraku. Na
a zlínské hvězdárně
ě bude možno úk
kaz
p
pozorovat nejen v ce
elkovém bílém světle slunečního disku, ale
a
současně také v úzké
é spektrální čáře vodíku H. Dalekohledy jsou
vvybaveny filtry nebo hranoly, odrážejícím
mi světlo pozorovaného
o
objektu (Slunce) mimo oko pozorovatele, tak
k aby k poškození zraku
p
pozorovatelova dojíti n
nemohlo. V případě individuálního pozorová
ání
je
e nutno zásadně se vyyvarovat pozorování pouhým
p
okem nebo přřes
zzačazené sklo či CD
D disk. V žádném případě
p
nelze použív
vat
ja
akýkoli dalekohled be
ez odborné úpravy pro
p pozorování Slunc
ce!
D
Dopad soustředěného
o slunečního paprsku na sítnici oka způso
obí
n
nezvratné poškození (spálí světločivné buňky - tyčinky a čípky
y v místě dopadu). Lze použít svářečské brýle nebo sk
klo
zze svářečské kukly. S
Specializované prodejny astronomické optiiky
n
nabízejí sluneční fólii, z níž je možné vy
yrobit filtr před objek
ktiv
b
běžného dalekohledu nebo brýle pro pozorování Slunce. Je však
n
nezbytné, aby na fólii n
nebyla ani mikroskopic
cká perforace.

Zlínská astronomická společnost

Hv
vězdá
árna Zlín
Z

Asterrismus Ďáblův pes
s mezi hvězdokup
pami Plajády
a Hyády v souhvězdí Býka

Průběh zatmění Slu
unce 20. března. Světlý
ý kotouč reprezentuje
Slunce, šedý kruh s časovými údaji pak odpovídá Měsíci, který
S
Slunce překryje pro po
ozorovatele na souřadn
nicích 50° s. š., 15° v. d.
Zdrojj: Hvězdářská ročenka
a 2015
Vydává Hvězdárna Z
Zlín – Zlínská astrono
omická společnost,
Lesní čtvrť III / 5443, 760 01 Zlín, www.zas
s.cz
ání akcí: 732 804 937
telefon pro podávání informací a objednává
dovoláte se jen v době
ě, kdy je hvězdárna
telefon do budovy – d
otevřena veřejnosti: 7
736 734 511
Připravil Ivan Havlíče
ek

B
BŘEZE
EN 20
015
www.zas.cz

